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DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MANUEL PINHEIRO BARRADAS

Foi com profundo pesar que a Assembleia da República tomou conhecimento do 

falecimento, no passado dia 24 de maio, José Manuel Pinheiro Barradas, um histórico e 

abnegado militante social democrata, que dedicou a sua vida ao serviço da comunidade 

e do PSD. Tinha 74 anos.

Nascido em 1947, na freguesia de Urra, concelho de Portalegre, José Barradas foi 

deputado à Assembleia da República na II Legislatura, entre 1980 e 1983. Foi delegado 

regional do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e do Instituto Português da 

Juventude, em Portalegre, região que nunca mais deixou e onde veio a desenvolver todo 

o seu percurso político. 

Como histórico autarca do PSD de Portalegre, foi eleito vereador do município em 1993, 

e integrou a Assembleia Municipal em vários mandatos. Exerceu também as funções de 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, em 2002.

Durante toda a sua vida, manteve-se membro ativo do PSD de Portalegre, tendo 

presidido, por vários mandatos, a Comissão Política Distrital e a Comissão Política da 

Secção de Portalegre.

Foi Secretário-Geral da Região de Turismo de São Mamede, membro fundador da Carta 

Aberta e da UGT - União Geral de Trabalhadores e Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Robison.

Iniciou a atividade profissional como professor no Liceu Nacional de Portalegre.



José Barradas partiu, deixando como legado um vasto contributo para a sua região, o 

PSD de Portalegre e os portalegrenses, que representou com dignidade no seu mandato 

como deputado e em toda a sua atividade política local.

Reunidos em Sessão Plenária, os Deputados à Assembleia da República manifestam à 

família e amigos de José Barradas o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento.

Palácio De São Bento, 27 de maio de 2021
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